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Wstaw czasowniki z listy do zdań 
 

• domawiać / domówić – to order something extra 

• namawiać / namówić – to convince 

• odmawiać / odmówić – to refuse / to turn down 

• omawiać / omówić – to discuss 

• pomawiać / pomówić – to slander / to make false accusations 

• przemawiać / przemówić – to speak up / to make a speech 

• umawiać / umówić – to arrange (for example a meeting); to agree on something 

• wmawiać / wmówić – to make someone believe something false 

• wymawiać / wymówić – to pronounce / to expostulate 

• zamawiać / zamówić – to order 

• zmawiać / zmówić = odmawiać / odmówić (modlitwę) – to say a prayer /  

• zmawiać się / zmówić się przeciw komuś – to conspirate against someone 

 

1. Wydaje mi się, że nie ....................................... wystarczająco dużo lodów na urodziny naszego 

dziecka. Może jeszcze ................................. kilka? 

2. Kiedy byłem dzieckiem, moja starsza siostra ......................................... mi, że jestem 

adoptowany i rodzice kochają ją bardziej. 

3. Nie jestem pewna, czy stać nas na to mieszkanie. Muszę to najpierw ................................ z 

mężem. 

4. Czy możemy się ................................., że nie będziemy o tym już nigdy rozmawiać? 

5. Bardzo chciałabym spędzić z Wami święta, ale muszę ................................., bo moja żona was 

nie lubi. 

6. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo kogoś ..................................... . Tak się stało ze znanym 

aktorem, którego media niesłusznie oskarżyły o romans z producentką filmu.  

7. Kochani! Wiecie, że bardzo nie lubię ................................., ale jako brat pana młodego muszę 

dzisiaj ................................. kilka słów.  

8. Przepraszam, jak się ................................. pani nazwisko?  

9. Czy chcę pójść na lody na Starowiślną? Oczywiście! Nie musisz mnie ................................. .  

10. W naszym domu nikt nie ................................. modlitwy przed obiadem.  

11. Nasz syn ma problemy w szkole. Kilkoro innych uczniów ................................ przeciwko niemu 

i męczą go na przerwie.  

 

Wstaw rzeczowniki do zdań 
 zmowa, pomówienie, przemowa/przemówienie, wymówka, zamówienie, namowa, umowa  

1. Jestem pewna, że ten mężczyzna molestował więcej kobiet, ale w naszej branży panuje 

..................................... milczenia. Nikt nic nie mówi, bo wszyscy boją się o karierę. 

2. Chodź, idziemy do dużej sali. Dyrektor za chwilę będzie wygłaszał ................................. . 

3. Za ................................. przyjaciela zmieniłem kierunek studiów i zawsze będę mu wdzięczny. 

4. Podpisałem ................................. na mieszkanie na dwa lata, bo nie dało się inaczej. 

 

e

mówić / powiedzieć - to speak/ to say / to tell
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5. Nie chcę słuchać już dłużej twoich ................................. dlaczego wracasz z pracy tak późno. 

Albo zaczniesz wracać o normalnej porze, albo to koniec.  

6. Twoje ................................. zostanie dostarczone w piątek, 13 grudnia między 9 a 12.  

7. Nie ukradłem żadnych publicznych pieniędzy! To co państwo mówią to zwykłe 

.................................! 
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Odpowiedzi 
1.1.zamówiliśmy, domówimy, 2. wmawiała/wmówiła 3. omówić, 4. umówić, 5. odmówić, 6.pomówić, 

7.przemawiać, powiedzieć, 8.wymawia, 9.namawiać, 10. zmawia/ odmawia, 11.zmówiło się 

1.2. zmowa, 2.przemówienie/przemowę, 3.namową, 4. umowę, 5. wymówek, 6. zamówienie, 

7.pomówienie,  
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